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AKCESORIA DO
RADIOTELEFONÓW
MOTOTRBO DP1400

PRACUJ SWOBODNIEJ I WYDAJNIEJ

Niezależnie od miejsca pracy i wykonywanych
zadań, produkty MOTOTRBO™ zapewniają
wyraźną, skoordynowaną komunikację w
dynamicznym środowisku. Aby pracować
naprawdę wydajnie, niezbędne są akcesoria,
które będą funkcjonować równie dobrze
co radiotelefon MOTOTRBO i które będą
dostosowane do warunków pracy. Dlatego też
należy korzystać z testowanych i certyfikowanych
przez Motorolę akcesoriów do przenośnego
radiotelefonu DP1400. Są to jedyne akcesoria
opracowywane, tworzone i testowane pod kątem
optymalizacji funkcjonowania tych urządzeń.

Wyłącznie akcesoria Motorola pozwalają
wykorzystać pełen potencjał MOTOTRBO™ –
najbardziej zaawansowanej cyfrowej platformy
łączności radiowej w branży. Dzięki tym
komfortowym i wygodnym akcesoriom można
łatwo i wydajnie wykonywać swoje obowiązki,
niezależnie od tego, czy używa się ich podczas
obchodu linii produkcyjnej, przemieszczania się
po terenie hotelu, czy pracy w magazynie sklepu.
Połączenie naszych najlepszych w swojej klasie
radiotelefonów DP1400 z akcesoriami zapewnia
jeszcze większą produktywność i liczne
oszczędności. Przekonaj się co jest dodatkiem
a co niezbędne.
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OPTYMALNA ŁĄCZNOŚĆ CYFROWA
Zalecamy używanie wyłącznie akcesoriów audio marki Motorola oznaczonych
tym symbolem łączności cyfrowej, który wskazuje, że zostały one
zoptymalizowane pod kątem obu trybów pracy, cyfrowego i analogowego.
Wszystkie akcesoria z tym oznaczeniem posiadają certyfikat zatwierdzający
je do użytku z radiotelefonami przenośnymi DP1400.

SŁUCHAWKI, AKCESORIA KAMUFLOWANE I
MIKROFONOGŁOŚNIKI

KONCENTRACJA W CIĄGŁYM
RUCHU

Szeroka gama modeli pasujących do każdego stylu pracy – od
wersji z dyskretną, przezroczystą rurką dźwiękową po modele
nauszne. Dzięki przyciskom nadawania na przewodzie akcesoria
te są łatwe w obsłudze nawet w ruchu, dzięki czemu można
skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Do wyboru
jest bogata oferta różnorodnych zestawów kamuﬂowanych i
mikrofonów dousznych na potrzeby dyskretnej komunikacji.
SŁUCHAWKI
PMLN6533

Zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem i
przyciskiem nadawania PTT

PMLN6535

Słuchawka nauszna D-Style z mikrofonem i
przyciskiem nadawania PTT

BDN6720

Elastyczny odbiornik douszny (tylko odbiór)

PMLN6532

Słuchawka nauszna Mag One z obrotowym
uchwytem, mikrofonem i przyciskiem nadawania
PTT na przewodzie

PMLN6534

Słuchawka douszna Mag One z mikrofonem,
przyciskiem nadawania PTT i przełącznikiem
VOX na przewodzie

PMLN6531

Odbiornik douszny Mag One z mikrofonem,
przyciskiem nadawania PTT i przełącznikiem
VOX na przewodzie

PMLN6537

Zestaw słuchawkowy Mag One z mikrofonem na
wysięgniku oraz przyciskiem nadawania PTT i
przełącznikiem VOX na przewodzie

7580372E11

Wymienna piankowa poduszka słuchawki
(do produktu BDN6720A)

AKCESORIA KAMUFLOWANE
Zestawy kamuﬂowane
PMLN6530

2-przewodowy zestaw kamuﬂowany z
półprzezroczystą rurką, czarny

PMLN6445

2-przewodowy zestaw kamuﬂowany z
półprzezroczystą rurką, beżowy

PRZETWORNIK SKRONIOWY
Przetworniki skroniowe zapewniają wyraźny dźwięk bez
zakrywania uszu. Ponieważ są one wygodnie umieszczone
na skroniach, ułatwiają komunikację i umożliwiają noszenie
ochronników słuchu lub pozostawienie uszu odkrytych, aby
słyszeć, co dzieje się dookoła.

PMMN4013

PMLN6535

Akcesoria kamuﬂowane i części zamienne
RLN4760 / RLN4763

Mały, przezroczysty wygodny zaczep na ucho
(prawe/lewe)

RLN4761 / RLN4764

Średni, przezroczysty wygodny zaczep na ucho
(prawe/lewe)

RLN4762 / RLN4765

Duży, przezroczysty wygodny zaczep na ucho
(prawe/lewe)

5080370E97

Wymienne standardowe, przezroczyste, gumowe
wkładki douszne do słuchawki RLN6242 (25 szt.)

RLN6242

Wymienna przezroczysta rurka z szybkozłączką
i 1 przezroczystą, gumową wkładką
(do produktu PMLN6530/PMLN6445)

MIKROFONOGŁOŚNIKI
PMMN4029

Mikrofonogłośnik z funkcją tłumienia szumu wiatru,
wodoszczelny (IP57)

PMMN4013

Mikrofonogłośnik z funkcją tłumienia szumu wiatru i
wtykiem audio jack 3,5 mm (IP54)

PMMN4092

Mikrofonogłośnik Mag One

AKCESORIA DO MIKROFONOGŁOŚNIKÓW
MDRLN4885

Słuchawka douszna kamuﬂowana, tylko do odbioru,
kabel sprężynowy

MDRLN4941

Słuchawka nauszna, tylko do odbioru, z przezroczystą
rurką głosową i gumową wkładką

WADN4190

Elastyczna słuchawka nauszna, tylko do odbioru

PMLN4620

Słuchawka nauszna D-Shell, tylko do odbioru

ŻADNYCH ZBĘDNYCH DŹWIĘKÓW

PMLN6541

PRZETWORNIK SKRONIOWY
PMLN6541

Lekki zestaw nagłowny z przetwornikiem skroniowym oraz mikrofonem i przyciskiem nadawania PTT na przewodzie
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ZESTAWY NAGŁOWNE

CAŁODOBOWA WYGODA

Lekkie zestawy nagłowne zapewniają długotrwały komfort, a
ciężkie są wygodne i chronią słuch podczas pracy w głośnych
warunkach. Nawet podczas wielogodzinnego układania towaru
na półkach lub dodatkowej zmiany na linii produkcyjnej możliwa
jest efektywna komunikacja. Ciężkie zestawy nagłowne cechuje
podwyższona wytrzymałość i wysoki stopień ochrony na
potrzeby pracy w trudnych i głośnych warunkach.
ZESTAWY
NAGŁOWNE

PMLN6538

PMLN6539
REX4648

PMLN6538

Lekki zestaw nagłowny z pałąkiem na głowę, jedną
słuchawką i obracanym mikrofonem na wysięgniku

PMLN6542

Ultralekki zestaw zagłowny Mag One z regulacją,
mikrofonem na wysięgniku i przyciskiem PTT na
przewodzie

PMLN6539

Średni zestaw nagłowny z dwoma słuchawkami i
obracanym mikrofonem na wysięgniku z funkcją
wyciszania szumów

PMLN6540

Ciężki zestaw zagłowny z dwoma słuchawkami
(możliwość używania z kaskami ochronnymi), mikrofonem
na wysięgniku z funkcją wyciszania szumów (redukcja =
24 dB) i przyciskiem nadawania PTT na przewodzie

MAG ONE

CIĘŻKIE ZESTAWY NAGŁOWNE – CZĘŚCI WYMIENNE
PMLN6540
75012068001 – Pianka izolująca
na nausznik
15012094001 – Materiałowe osłonki
4204004K01 – Pasek nagłowny

PMLN6539
75012068001 – Pianka izolująca
na nausznik
15012094001 – Materiałowe osłonki

6775998M01 – O-ring do mikrofonu
3578010A01 – Osłona
przeciwwiatrowa
do zestawu
7575999M01 – Podkładka do
okularów
5080548E02 – Osłona
przeciwwiatrowa
do zestawu
3280376E35 – O-ring do mikrofonu

EKONOMIA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Seria akcesoriów Mag One to ekonomiczne rozwiązanie dla
użytkowników pracujących w niezbyt wymagających warunkach,
przetestowane i certyfikowane przez firmę Motorola. Rozszerzają
one możliwości radiotelefonów i idealnie sprawdzają się w takich
branżach jak hotelarstwo, ochrona, czy handel detaliczny.

AKUMULATORY I
ŁADOWARKI
Dodatkową zaletą jest możliwość wykorzystania wszystkich
akumulatorów i ładowarek z serii Commercial. Akumulatory
MOTOTRBO działają lepiej i wytrzymują więcej niż inne produkty.
W kolejnych testach laboratoryjnych nasze akumulatory przetrwały
wstrząsy, uderzenia, upadki i drgania, spisując się lepiej niż
akumulatory innych marek. Bogata oferta akcesoriów obejmuje
szeroką gamę ładowarek, w tym szybką wielostanowiskową
umożliwiającą ładowanie sześciu akumulatorów jednocześnie.

AKUMULATORY

Zamienna, piankowa osłona przeciwwiatrowa i
poduszka (do zestawu PMLN6538)

PMNN4251

Akumulator NiMH 1400 mAh (CE)

PMNN4253

Płaski akumulator Li-Ion 1600 mAh (CE)

PMMN4254

Akumulator Li-Ion o wysokiej pojemności 2300 mAh (CE)

NNTN4851

Akumulator NiMH 1400 mAh

NNTN4970

Płaski akumulator Li-Ion 1600 mAh

NNTN4497

Akumulator Li-Ion o wysokiej pojemności 2250 mAh

PMLN6531
PMLN6534

SPRAWDZONE, WYTRZYMAŁE I
RYGORYSTYCZNIE TESTOWANE
98%

MOTOROLA
POWER PRODUCTS
MULTIPLIER
HONEYWELL

53%
47%
52%

Szczegóły na
motorolasolutions.com/emea/proventough.

ŁADOWARKI JEDNO- I WIELOSTANOWISKOWE
NNTN8351

Ładowarka wielostanowiskowa, 220 V
(wtyczka brytyjska)

NNTN8352

Ładowarka wielostanowiskowa, 220 V
(wtyczka europejska)

PMLN5191

Ładowarka jednostanowiskowa, zasilacz impulsowy
(wtyczka brytyjska, CE)

PMLN5192

Ładowarka jednostanowiskowa, zasilacz impulsowy
(wtyczka europejska, CE)

PMLN5193

Ładowarka jednostanowiskowa, zasilacz impulsowy
(wtyczka amerykańska, CE)
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FUTERAŁY I AKCESORIA

PROSTA OCHRONA, ŁATWA LOKALIZACJA

To zaskakujące, ile czasu można oszczędzić, gdy
radiotelefon jest zawsze w tym samym miejscu. Nasza
bogata oferta obejmuje futerały nylonowe i skórzane
chroniące radiotelefon w trudnych warunkach i
jednocześnie ułatwiające dostęp do niego.

AKCESORIA DO PRZENOSZENIA

KABLE DO PROGRAMOWANIA I TESTOWANIA

RLN5383

Sztywny futerał skórzany ze stałą szlufką
do paska 7,6 cm i D-ringami

PMKN4128

RLN5384

Sztywny futerał skórzany z obracaną szlufką
do paska 6,3 cm i D-ringami

Anteny UHF

RLN5385

Sztywny futerał skórzany z obracaną szlufką
do paska 7,6 cm i D-ringami

HLN9701

Przenośny kabel USB do programowania

ANTENY

PMAE4016

Szerokopasmowa antena biczowa UHF
(403-520 MHz), 17 cm

Futerał nylonowy ze stałą szlufką do paska
7,6 cm i D-ringami

PMAE4002

Antena prętowa UHF (403-433 MHz), 9 cm

RLN5644

Klips do paska 5 cm

PMAE4003

Antena prętowa UHF (430-470 MHz), 9 cm

HLN8255

Klips do paska 7,6 cm

Anteny VHF

4280483B03

Wymienna obrotowa szlufka do paska 6,3 cm

4280483B04

Wymienna obrotowa szlufka do paska 7,6 cm

HLN6602

Uniwersalny zestaw do noszenia na klatce
piersiowej

NTN5243

Regulowany nylonowy pasek do przenoszenia
(mocowany do D-ringów)

RLN4570

Zestaw do noszenia na klatce piersiowej z
mechanizmem odpinania

RLN4815

Uchwyt na radiotelefon i akcesoria RadioPak

HLN9985

Torba wodoodporna

RLN5500

Zaczep zabezpieczający, zapewnia dodatkową
ochronę przy montażu akcesoriów

TDN9327

Wieszak na radiotelefon do drzwi o grubości do 7 cm

TDN9373

Wieszak na radiotelefon do drzwi o grubości
7-12,8 cm

NAD6502

Antena Heliﬂex VHF (146-174 MHz), 15 cm

PMAD4012

Antena prętowa VHF (136-155 MHz), 9 cm

HAD9742

Antena prętowa VHF (146-162 MHz), 9 cm

HAD9743

Antena prętowa VHF (162-174 MHz), 9 cm

Aby dowiedzieć się więcej na temat akcesoriów do radiotelefonów
MOTOTRBO z serii DP1400 zapraszamy do odwiedzenia
naszych stron: motorolasolutions.com/mototrbo, lub najbliższego
autoryzowanego przedstawiciela firmy Motorola, którego dane
tele-adresowe dostępne są na: motorolasolutions.com/contactus.
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